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अनंप मिहला बालक याण सिमती व पाणीपुरवठा सिमती या  

र  सद यपदाची िनवडणकू सपं  

                 अंबरनाथ नगरप रषदे या िव मान नगरा य ा मिनषा अर वद वाळेकर यांनी मिहला 
बालक याण सिमती व पाणीपुरवठा सिमती या सद यपदाचा राजीनामा दऊेन तो िज हािधकारी 
यां याकडे सूपूद के याने र  पदावर नवीन सद यासाठी पािलके या सभागृहात 
द.०८/०२/२०१८ रोजी िवशेष सभेचे आयोजन कर यांत आले होते. या सभेत मिहला 

बालक याण सिमती या र  पदावर सौ.जय ी रतेश पाटील व पाणीपुरवठा सिमती या र  
पदावर सौ.जय ी अजय कांबळे यांची िनवड झा याचे पीठासीन अिधकारी जगत सग िगरासे 
यांनी घोिषत केले. या सभेचे पीठासीन अिधकारी यांना मु यािधकारी देिवदास पवार, व भारी 
उपमु यािधकारी दीपक च हाण यांनी कामकाजासाठी सहकाय केले.  
 

पािलके या डा पधाच ेपा रतोिषक िवतरण 
 

                 अंबरनाथ नगरपािलके या आंतरशालेय डा पधाचा पा रतोिषक िवतरण समारोह 
नुकताच पार पडला. पधत १९ शाळांमधील १८०० िव ाथ  सहभागी झाले होते. पधतील 
िवजे यांना आमदार बालाजी कणीकर, नगरा य ा मनीषा वाळेकर आिण िश ण सिमती अ य  
आिण उपनगरा य  अ दलु शेख यां या ह ते गौरिव यांत आले. पधत पािलका शाळा मांक 
नऊ या िव ा याना उ कृ  कामिगरीसाठी ढाल दे यांत आली, तर शाळा मांक दोन व सहा 
यांनी फरती ढाल िमळाली. यावेळी पािलका मु यािधकारी दवेीदास पवार, पोिलस िन र क 
बाळकृ ण वाघ, उ ोजक िव नाथ पनवेलकर, नगरसेवक र व  पाटील, वृषाली पाटील, िनिखल 
वाळेकर, सुभाष साळंुके, करण कांगणे, अिनता आदक, सुर  यादव, कमलाकर सूयवंशी, अझीझ 
शेख उपि थत होते.  
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अंबरनाथम ये थं दशन 

               अंबरनाथ नगरपािलका आिण सािह य या ा यां या वतीने मराठी भाषा दनाचे 
औिच य साधून द.२४ ते २८ फे ुवारी दर यान सकाळी १०.०० ते रा ी १०.०० या वेळेत 
वे फेअर सटर मैदान, वडवली, अंबरनाथ ( पूव ) येथे ंथ दशन भरव यांत आले होते. या 

दशनाचे उ ाटन नगरा य  मनीषा वाळेकर आिण आमदार डॉ.बालाजी कणीकर यां या ह ते 
कर यांत आले. या ंथ दशनात मौज, राजहसं, मॅजेि टक, मेहता, ंथाली, पॉ युलर, यो ा 
आदी काशकांची सुमारे २० हजार पु तके पाह याची आिण १० ते ४० ट े  सवलती या दरात 
खरेदी कर याची संधी वाचकांना उपल ध क न दे यांत आली होती. 
 

अंबरनाथ नगरप रषदते सॅिनटरी नॅप कन मशीन 

                  शासनाने अि मता योजनेमाफत केवळ पाच पयांत सॅिनटरी नॅपक न दे याची योजना 
समोर आणली आह.े यामुळेच मिहलां या आरो या या दृ ीने मह वाचे असणारे सॅिनटरी 
नॅपक न गरीब मिहलांनाही सहज उपल ध हावे यासाठी अंबरनाथ नगरप रषदचेे मु यािधकारी 
दिेवदास पवार यां या पुढाकाराने पािलके या मिहला शौचालयात सॅिनटरी नॅपक न मिशन 
बसिव यांत आले आह.े  

                व छ स ह ण 2018 अंतगत सु  असले या व छता अिभयानाचा एक भाग 
हणून अंबरनाथ नगरप रषदचेे मु यािधकारी दिेवदास पवार यांनी पािलके या मिहला 

शौचालयात सॅिनटरी नॅपक न मिशन बसिव याचा िनणय घेतला. या मिशनम ये पाच पयांचे 
कॉईन टाक यास सॅिनटरी नॅपक न उपल ध होणार आह.े या ित र  मु यािधकारी दिेवदास 
पवार यांनी शहरात आव यक ठकाणी अशा कारचे सॅिनटरी नॅपक न मिशन बसिव यासाठी 
पुढाकार घेणार अस याचे सांिगतले. 

 


